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Пра без на дзей насць, 
Кос мас ды «ву зел», 
які раз вя заў ся

Да мя не вель мі час та пры хо-
дзяць па ры, якія ма раць стаць 
баць ка мі, але па роз ных пры чы нах 
не мо гуць ажыц ця віць сваю ма ру. 
Ад ра зу ка жу, што я не ча раў ні ца, 
але зраб лю ўсё, што ў ма іх сі лах. 
І да даю, што на ўсё во ля Бо жая. 
Ча сам бы ва юць та кія сі ту а цыі, што 
я зра бі ла на ват не маг чы мае, але 
ні чо га не атрым лі ва ец ца. І тут з'яў-
ля ец ца ней кая звыш сі ла — Кос мас, 
Бог, на зы вай це гэ та, як хо ча це, 
якая да па ма гае гэ тай па ры.

Ча мусь ці мне ўспом ні ла ся 
мая пер шая па цы ент ка Іры на з 
па за ма тач най ця жар нас цю. Пад час 
апе ра цыі да вя ло ся вы да ліць гэ тай 
ма ла дой жан чы не ма тач ную тру бу. 
Ка лі я пад чы шча ла дру гую тру бу, 
ста ра ла ся ўсё зра біць над звы чай 
доб ра. А ўнут ры, па шчы рас ці, бы ло 
моц нае ад чу ван не без на дзей нас ці. 
Маў ляў, я па кі ну гэ тую тру бу, але 
ма ла іма вер на, што жан чы на змо жа 
ўжо мець на ту раль ныя ро ды. І якое 
бы ло маё здзіў лен не і ра дасць, ка-
лі Іры на праз паў го да па сту пі ла да 
мя не з ця жар нас цю.

У Але сі і Дзміт рыя так са ма 
доў га не бы ло дзе так. Яны бы лі 
ка тэ га рыч на су праць ЭКА. Та ды я 
па ра і ла ім усы на віць дзі ця. Па ра 
пры ня ла та кое свя до мае ра шэн не. 
І «ву зел» раз вя заў ся. Не ўза ба ве 
пас ля гэ та га ў Але сі і Дзі мы з'я-
ві ла ся двое ўлас ных дзя цей. Хі ба 
гэ та не цуд?

У кож най жан чы ны па ві нен 
быць аса біс ты гі не ко лаг. Але я 
яшчэ і за куль ту ру «дру го га мер ка-
ван ня ўра ча». Ка лі ў ця бе ёсць ней-
кая праб ле ма і яна не вы ра ша ец ца 
з ад ным док та рам, то трэ ба па чуць 
мер ка ван не ін ша га спе цы я ліс та. 
Доб ры гі не ко лаг той, які ле чыць 
бяс плод насць на пра ця гу го да. Ка-
лі за гэ ты час не да па мог, то трэ ба 
ці ін шы по гляд, ці ін шая тэх на ло-
гія. Я — за ся мей ную ме ды цы ну. 
У мя не ёсць не каль кі сем' яў, дзе да 
мя не хо дзяць ма ма, доч кі, ня вест-
кі. Мне пры ем на, што яны вы бра лі 
мя не сва ім гі не ко ла гам. Але я не 
па крыў дзі ла ся б, ка лі б пры ней кай 
сі ту а цыі яны за ха це лі па чуць аль-
тэр на тыў нае мер ка ван не.

Пра ро ды до ма, 
хрэс ні цу Ма шу 
ды ка мя чок шчас ця

Ка лі б да мя не прый шла жан-
чы на з прось бай зра біць аборт, 
я ад мо ві лі ся б. Па гля дзі це, по бач з 
на шым цэнт рам — кас цёл, царк ва. 
Як мож на гра шыць у та кім мес цы? 
У «Гар мо ніі» не ро бяць абор ты. 
Гэ та мой свя до мы вы бар і прын-
цы по вая па зі цыя. Для мя не гэ та 
як пса ваць кар му. На жаль, ка лі я 
па чы на ла свой шлях у гі не ка ло гіі, 

мне да во дзі ла ся ра біць абор ты. Гэ-
та бы ло аба вяз ко вым. І мне бы ло 
ба лю ча ад гэ та га (пла ча). Я не маю 
пра ва асу джаць жан чын, бы ва юць 
роз ныя аб ста ві ны. Але ў мя не цвёр-
дае пе ра ка нан не, што ка лі Бог даў 
дзі ця, то дасць і сі лы, каб яго вы-
га да ваць.

Ма ёй хрэс ні цы Ма шы 18 га доў. 
Яе ма ці па ста ян на мне дзя куе. Ка жа: 
ка лі б не бы ло ця бе, маг ло не быць 
і Ма шы. У свой час Ма шы на ма ма 
бы ла ма ёй па цы ент кай. Так склад-
ва лі ся жыц цё выя аб ста ві ны, што 
на ра дзіць ёй бы ло цяж ка. Але мне 
ўда ло ся знай сці сло вы, якія пе ра ка-
на лі жан чы ну ў тым, што дзі ця ёй па-
трэб нае. Сён ня яна шчас лі вая, што ў 
яе ёсць Ма ша — на дзея і апо ра.

Я — трэ цяе дзі ця ў сям'і. Та ды 
бы лі вель мі цяж кія ча сы ў ма тэ-
рыяль ным пла не. І я вель мі ўдзяч-
ная сва ёй ма ці, што яна знай шла 
сі лы мя не вы га да ваць.

За чац це — гэ та за да валь нен-
не, ця жар насць — гэ та цяр пен не, 

ро ды — гэ та пра ца. А ма ця рын ства 

і баць коў ства — гэ та і за да валь нен-

не, і цяр пен не, і пра ца.

Я дрэн на стаў лю ся да ро даў 
до ма. Бо, акра мя хат няй утуль нас-
ці і кам фор ту, яны ні чо га не да юць. 
По бач па ві нен быць спе цы я ліст. 
У Гер ма ніі ро ды до ма пры мае сер-
ты фі ка ва ная аку шэр ка, якая прай-
шла шэ раг на ву чаль ных пра грам, 
трэ нін гаў. У яе заў сё ды ёсць аў та-
ма біль і да моў ле насць з ме ду ста но-
вай: у вы пад ку ча го — мы тут. У нас 
жа па куль што ня ма та кіх аку шэ-
рак і дак та роў, якія мо гуць аказ ваць 
спе цы я лі за ва ную да па мо гу ў хат ніх 
умо вах. У вы ні ку мо жа зда рыц ца 
жу дас ная сі ту а цыя, ка лі 
пад па гро зай бу дуць два 

жыц ці — і жан чы ны, і дзі-

ця ці. Ро ды до ма — гэ та 

ка ла саль ная ад каз насць і 

не прад ка заль насць. Мо жа 

быць аб віц цё пу па ві ны ва-

кол шыі, кры ва цёк. Та кая 

сі ту а цыя, дзе трэ ба ім гнен-

на пры няць ра шэн не. Та му 

я за на ра джэн не дзя цей у 

сце нах ме ду ста но вы.

І за тое, каб больш пар 

на ра джа лі ра зам. Я — за 

ўсвя дом ле ныя парт нёр-

скія ро ды. На пэў ным эта-

пе трэ ба спі ну па ма сі ра-

ваць жан чы не, па дзьмуць, 
каб вы клі каць пра віль ную 
схват ку. Пра во дзі ла ся 
да сле да ван не, што та кія 
шлю бы больш моц ныя.

Я сваю дач ку на ра-
джа ла 22 га ды та му. 
У мя не бы лі парт нёр-
скія ро ды. Я не ха це ла 
тры во жыць ра ней за час 
ка лег, та му не спя ша ла ся 
ехаць у рад дом. Са ма ся-
бе абяз боль ва ла. Па коль-
кі я са ма аку шэр-гі не ко-
лаг, то ра зу ме ла, што са 
мной ад бы ва ец ца. На ват 

вы лі чы ла, што дач ка па він на на ра-
дзіц ца 29 кра са ві ка. І вось 10 гадзін 
ве ча ра. Адчуваю, што схва так ня-
ма. Ка жу мужу: «Неш та не так». Ві-
таль бя рэ кніж ку пра пе ра но ша ную 
ця жар насць. Ля жым, чы та ем. Праз 
10 хві лін у мя не па ча лі ся схват кі. 
Мы па еха лі ў рад дом, і праз га дзі ну 
я на ра дзі ла. Ні ко лі не бы ла та кой 
шчас лі вай, як у мо мант на ра джэн-
ня дач кі. Гэ та так кра наль на! Ні ко лі 
не за бу ду слё зы ра дас ці на ва чах у 
май го сур' ёз на га му жа, які тры маў 
на ру ках гэ ты ка мя чок шчас ця.

Мая дач ка ву чыц ца ўжо на пя-
тым кур се ме ду ні вер сі тэ та. Ха дзі-
ла ў гі не ка ла гіч ны гур ток, ле тась 
за ня ла пер шае мес ца ў сту дэнц кай 
алім пі я дзе па гі не ка ло гіі. Яна па-
куль яшчэ не вы бі ра ла спе цы я лі за-
цыю, але, ві даць, усё ж та кі ў мя не 
бу дзе зме на. Я ра да, бо ма гу па дзя-
ліц ца з ёй сва ім до све дам. Ве даю, 
што гэ та скла да ны шлях. Але быць 
док та рам — гэ та цу доў на.

Пра кры лы, багацце 
ды праў ду, 
якой бы яна ні бы ла

У ар ды на ту ры мне да вя ло ся 
пра ца ваць у НДІ ан ка ло іі. Гэ та 
бы ло вель мі цяж кое ад дзя лен не 
ў псі ха ла гіч ным пла не. Я вель мі 
су пер ажы ва ла сва ім па цы ен там. 
Да во дзі ла ся апе ры ра ваць ма ла-
дых жан чын. Па мя таю, як ад на з 
па цы ен так, пе да гог, тры ма ла мя не 
за ру ку пас ля апе ра цыі і пы та ла ся: 

«Ле нач ка Мі хай лаў на, у мя не ж не 
рак, праў да?»

Я ву чы ла ся, як пра віль на га-
ва рыць па цы ен ту пра рак, у 
аме ры кан ска га пра фе са ра псі ха-
тэ ра пеў та і ан ко ла га. Ка лі ра ней 
ду ма ла, што на апош няй ста дыі 
мож на па шка да ваць ча ла ве ка, то 
ця пер пе ра ка на на, што, як бы ні бы-
ло цяж ка, трэ ба га ва рыць праў ду. 
Гэ та шанц для па цы ен та штось ці 
зра зу мець, усвя до міць і на ват пе-
ра маг чы хва ро бу. Цу ды ж ні хто не 
ад мя няў. Ды і ме ды цы на не ста іць 
на мес цы. Лю дзі, якім вы да лі лі на 
ран няй ста дыі ра ка вую пух лі ну, жы-
вуць яшчэ шмат га доў. Прос та трэ-
ба ўмець раз маў ляць з па цы ен там, 
тлу ма чыць кож ны этап. Ска заць, 
што ёсць ты, ёсць я і ёсць хва ро-
ба — нас жа двое, і ўдва іх мы пе-
ра мо жам яе.

Лю дзі, на жаль, ма ла кла по-
цяц ца пра сваё зда роўе. І толь кі 
ка лі «на кі пе ла», ідуць да ўра ча. Я за 
зда ро вы лад жыц ця і пра фі лак тыч-
ную ме ды цы ну. Ка лі хоць бы адзін 
раз на год на вед ваць док та ра, то 
ты не да сі шанц раз віц ца хва ро бе. 
Я так са ма за тое, каб не бы ло бяз-
лад на га па ла во га жыц ця. Нель га, 
каб жан чы ну «на паў ня лі» роз ныя 
муж чы ны, і на ад ва рот. Гэ та дак лад-
на не шлях да гар мо ніі. Больш за 
тое, лю бое за па лен не мо жа іні цы-
я ваць рак.

Мне шан цуе па жыц ці на лю-
дзей. Пра ца ва ла з Ка ця ры най Яфі-
маў най Віш неў скай — гэ та эта лон 
у бе ла рус кай ан ка ло гіі. Яна ра бі ла 

са мыя скла да ныя апе ра-
цыі. А я тры ма ла ёй круч-
кі, бы ла трэ цім асіс тэн там. 
Ма і мі на стаў ні ца мі так са-
ма бы лі Іры на Аляк санд-
раў на Ка сен ка і Воль га 
Ана то леў на Пе ра са да. 
Гэ та вя лі кае шчас це і го-
нар ву чыц ца ў та кіх пра-
фе сі я на лаў.

У лю бой спе цы яль-
нас ці, асаб лі ва ў аку-
шэр стве і гі не ка ло гіі, 
трэ ба ўдас ка наль вац ца. 
Рэ гу ляр на ўдзель ні чаю ў 
ме ды цын скіх фо ру мах, 
кан фе рэн цы ях, сім по зі у-
мах, бо аду ка цыя — гэ та 
ін вес ты цыі ў ся бе і сва іх 
па цы ен таў. З'яў ля ю ся чле-

нам Су свет най ар га ні за-

цыі рэ пра дук цыі ча ла ве ка, 

у каст рыч ні ку бу дзе кан-

грэс у Санкт-Пе цяр бур гу, 

так са ма ту ды па еду, бо 
там бу дуць на він кі. У ве-
рас ні пла ную ву чыц ца ў 
Ака дэ міі пас ля дып лом най 
ме ды цын скай аду ка цыі, 
ня гле дзя чы на тое, што ў 
мя не за пля чы ма ўжо ёсць 
500 га дзін у клі ніч най ар-
ды на ту ры.

Люб лю ву чыц ца. Але не на за-
па шваю гэ тыя ве ды ў са бе. Мне па-
да ба ец ца дзя ліц ца. Не так даў но 
Ігар Ман, аў тар кніг па мар ке тын гу 
і ра бо це з клі ен та мі, пры яз джаў у 
Мінск. Я бы ла на яго вы ступ лен ні 
і ку пі ла не каль кі кніг, якія ён рэ ка-
мен да ваў. Ад ну з іх вы ба чы лі на 
ма ім пра цоў ным ста ле — «Клі ен-
ты на ўсё жыц цё» Кар ла Сью э ла і 
По ла Браў на. Я куп ляю шмат кніг, 
спа чат ку чы таю са ма, а пас ля іх чы-
та юць мае су пра цоў ні кі. Каб лепш 
ра зу мець сва іх па цы ен таў.

Вель мі важ на, каб па між ма май 
і дач кой бы лі да вер лі выя ад но-
сі ны. І не вар та са ро мец ца аб мяр-
коў ваць фі зі я ла гіч ныя пы тан ні. Пра 
мен стру а цыю дзяў чын ка па він на да-
ве дац ца не ад сяб роў кі, а ад ма мы. 
Тое ж са мае да ты чыц ца і ад но сі наў 
з хлоп ца мі. Ма ма па він на рас ка-
заць, што ўсту паць у ін тым ныя ад-
но сі ны трэ ба аба вяз ко ва па ка хан ні, 
і распавесці пра ме та ды кант ра цэп-
цыі. Раз маў ляць на ін тым ныя тэ мы з 
сы нам — пры ві ле гія та ты. Хлоп чы ка 
трэ ба вы хоў ваць са ма стой ным, каб 
ён быў апо рай у сям'і, каб мог узяць 
ад каз насць за ўчын кі, за сяб роў, за 
жон ку. Мне б ха це ла ся, каб по бач з 
ма ёй дач кой быў ча ла век, па доб ны 
на май го му жа.

13 га доў та му я пра хо дзі ла 
ста жы роў ку ў ад ной з вя ду чых 
клі нік Гер ма ніі. За тры ме ся цы мне 
па шчас ці ла асіс ці ра ваць у за меж-
ных ле ка раў пад час 46 апе ра цый. 
Ка лі вяр ну ла ся ў Бе ла русь, у мя не 
як быц цам вы рас лі кры лы. За ха-
це ла ся пе ра нес ці сю ды ўба ча нае 
за мя жой, каб лю дзі атрым лі ва лі і 
сэр віс, і кло пат, і пра фе сій ныя ве-
ды. Я агу чы ла ідэю ства рыць улас-
ны мед цэнтр, а муж яе пад тры маў. 
Без яго пад трым кі і ана лі тыч на га 
ро зу му на ўрад ці ад ва жы ла ся б на 
ад крыц цё сва ёй спра вы.

Я ма ру, каб у мя не бы ло шмат 
уну каў. Ха це ла б, каб у ма ёй дач кі 
бы ла вя лі кая друж ная сям'я, каб 
яна ў пер шую чар гу рэа лі за ва ла ся 
як ма ма. Так зда ры ла ся, што Бог 
па да рыў нам з му жам толь кі ад но 
дзі ця. Але я ад ду шы ра ду ю ся за 
лю дзей, ба га тых сям' ёй. Дня мі ў мя-
не на пры ёме бы ла жан чы на з Вя-
лі ка бры та ніі. Яна прый шла на УГД 
ра зам з му жам і ча тыр ма ма лы мі. 
Яна ака за ла ся ця жар най пя тым дзі-
цем. Якія яны шчас лі выя!

Мно гія жан чы ны звяр та юц ца 
да дак та роў з праб ле ма мі бяс-
плод нас ці. Я ха чу, каб яны ме лі 
шчас це вы ка наць сваю ма ця рын-
скую функ цыю. Ка лісь ці ад на з ма іх 
па цы ен так на пі са ла ў кні зе вод гу-
каў: «Дзя куй за шчас це быць Ма-
май». Ма ру, каб та кіх шчас лі вых 
жан чын бы ло як ма га больш.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nadzіeja@zvіazda.by

Мінск — Жо дзі на.

Бліц-апы тан не
— Але на, як вы ад наў ля е це энер гію?

— Рэ гу ляр на ха джу ў ба сейн. Люб лю ва ду, яна 

ачы шчае. Не па да лёк ад на ша га до ма ёсць ве ла сі пед-

ная сцеж ка, дзе мы ка та ем ся з му жам на ве ла сі пе дзе. 

Не так даў но нам па да ры лі пал кі для скан ды наў скай 

ха ды. Та му ця пер у нас но вае за хап лен не.

— Ці ёсць у вас «мес ца сі лы»?

— Баць коў скі дом.

— На якую тэ му вы пі са лі ды сер та цыю?

— Я да сле да ва ла па та ла гіч ны клі макс. У на шай 

рэс пуб лі цы толь кі дзве ды сер та цыі на гэ тую тэ му. 

У ка ле гі — па астэ а па ро зе, зме нах у кас цях пад час 

клі мак су. А ў мя не — звя за ная з псі ха эма цый ны-

мі ме та ба ліч ны мі па ру шэн ня мі. Клі мак су не вар та 

ба яц ца. Ка лі ра ней ма мы цяр пе лі пры лі вы і зме ны 

на строю, па вы шэн не ціс ку, то ця пер трэ ба прос та 

вы браць спе цы я ліс та і па ра іц ца з ім. Усе жан чы ны 

роз ныя: ад ной трэ ба зёл кі, дру гой — га ме а па тыя, 

трэ цяй — гар ма наль ная тэ ра пія.

— Ці ка ва, якія кні гі вы чы та е це?

— Мой лю бі мы аў тар — аме ры кан скі псі ха тэ ра-

пеўт Ір він Ялом. Ва ўсіх яго кні гах («Угля да ю чы ся ў 

сон ца», «Ка лі Ніц шэ пла каў», «Хро ні ка вы ля чэн ня» 

і інш.) ме ды цы на пе ра пля та ец ца з псі ха тэ ра пі яй і 

псі ха ло гі яй. Акра мя та го, мя не ці ка віць біз нес-лі та-

ра ту ра. Ця пер, у пры ват нас ці, чы таю Іц ха ка Ады зе са 

«Кі ра ван не жыц цё вым цык лам кар па ра цыі». Гэ та 

тоў стая кні га. Ха чу яе аду жаць за ле та.

— А ёсць на столь ная кні га, якую вы пе ра чыт-

ва е це па ста ян на?

— Гэ та збор нік вер шаў Ган ны Ахма та вай.

— Што б вы па ра і лі жан чы не? А дзяў чы не? 

А дзяў чын цы (гэ тае пы тан не ка лісь ці за да лі акт-

ры се Эдзіт Пі яф)?

— Лю біць і бе раг чы ся бе з ма ла до сці.

«Нель га, каб жан чы ну 
"на паў ня лі" 

роз ныя муж чы ны»

К
А ЛІ я спы та ла ды рэк та ра мед цэнт ра «Гар мо нія» 
Але ну ГЕ РА СІ МО ВІЧ, з чым яна ся бе аса цы юе, 
па чу ла тры сло вы «Жан чы ны. Дзі ця. Аб раз». 

Рэч у тым, што мая су раз моў ні ца — урач-аку шэр-гі не ко лаг, 
кан ды дат ме ды цын скіх на вук — вось ужо 22 га ды, 
як са ма ка жа, слу жыць лю дзям. Спа чат ку вы ра тоў ва ла жыц ці, 
а ця пер да па ма гае з'яў ляц ца на свет но вым.

Шчас лі выя ма мы до раць на па мяць Але не ГЕ РА СІ МО ВІЧ 
фо та здым кі сва іх дзе так.

Фо
 та
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